






สารจากผู้้�บรหิาร

เอสซีีจีี ดำำ�เนิินิธุุรกิิจีอย่่�งย่่�งยื่นิต�มแนิวท�ง ESG โดำย่คำำ�นิึงถึึง
คำว�มสมดำุลท่�งเศรษฐกิิจี ส่งคำมและสิ�งแวดำล้อม เพื่ื�อมุ่งส่่เป้้�หม�ย่ 
Net Zero ในิป้ี 2050 

“Green Mining” เป็็นแนวทางการทำาเหมืืองของเอสซีจีี ีเราคำำานึงถึึงส่�งแวดล้้อมื
แล้ะบรบ่ทของการอยู่่�ร�วมืกันกับชุมุืชุนตัั้�งแตั้�เร่�มืต้ั้นสำารวจี พู่ดคำยุู่เพืู�อนำาป็ระเด็นตั้�างๆ 
มืาใชุ้ในการออกแบบโคำรงการ โดยู่มุื�งเน้นการทำาเหมืืองอยู่�างยัู่�งยืู่น เพืู�อให้เก่ด 
การใชุท้รพัูยู่ากรทางธรรมืชุาต่ั้อยู่�างคำุ้มืคำ�าทั�งในภาคำอตุั้สาหกรรมืแล้ะพัูฒนาเป็็น
แหล้�งทรพัูยู่ากรนำาเพืู�อชุมุืชุนในระยู่ะยู่าว

ตั้ามืป็รชัุญาการดำาเน่นงานขา้งต้ั้น เราได้ล้ดผล้กระทบจีากการดำาเน่นงานในทุกขั�นตั้อน 
รวมืถึึงฟืื้�นฟ่ื้เหมือืงโดยู่นำาเทคำโนโล้ยีู่ที�ทันสมืยัู่มืาใชุ ้นอกจีากนี�ยัู่งสรา้งคำวามืเป็น็อยู่่�ที�ดี 
สรา้งคำณุคำ�าร�วมืแล้ะชุ�วยู่บรรเทาปั็ญหาให้กับชุมุืชุนที�อยู่่�ใกล้้เคีำยู่งผ�านคำวามืร�วมืมือื 
กับทกุภาคำส�วนทั�งชุมุืชุน ภาคำรฐั สถึาบนัการศึึกษาแล้ะภาคำเอกชุน

เหมืืองแมื�ทานเป็็นตัั้วอยู่�างหนึ� งในการทำาเหมืืองที�แสดงถึึงคำวามืมุื�งมืั�นใน 
การดำาเน่นธรุก่จีอยู่�างยัู่�งยืู่นของเอสซีจีีแีล้ะเป็็นต้ั้นแบบการทำาเหมืืองอยู่�างยัู่�งยืู่น
ใหกั้บเหมือืงอื�นได้ใชุเ้ป็น็แนวทางตั้�อไป็

ชนะ ภูมี้ี 
Vice President-Cement and Green Solution Business
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สารจากอธิบิดีีกรมีอตุสาหกรรมีพ้ื้�นฐานและการเหม้ีองแร่

 กิรมอุตส�หกิรรมพื่ื�นิฐ�นิและกิ�รเหมืองแร่ไดำ้ร่บมอบหม�ย่จี�กิ
กิระทรวงอตุส�หกิรรมในิกิ�รจ่ีดำห�แหล่งนิำ��จี�กิขุุมเหมอืงท่�วป้ระเทศ
สำ�หร่บช่่วย่เหลือป้ระช่�ช่นิที�ไดำ้ร่บผลกิระทบจี�กิวิกิฤตภั่ย่แล้ง

เหมือืงแมื�ทาน จีงัหวดัล้ำาป็าง ภายู่ใต้ั้การดำาเน่นงานของบรษั่ท เอสซีจีี ีซีเ่มืนตั้ ์จีำากัด 
เป็น็หนึ�งในแหล้�งนำาขุมืเหมือืงที�ได้รบัการพัูฒนาใหชุ้มุืชุนได้ใชุป้็ระโยู่ชุน ์แล้ะเป็น็ต้ั้นแบบ 
ของเหมือืงที�มืกีารผันนำาจีากแหล้�งขุมืเหมือืงที�ได้ยุู่ต่ั้การทำาเหมือืงแล้้ว ด้วยู่นวตัั้กรรมื 
Solar Floating ระบบส่บนำาพูลั้งงานแสงอาท่ตั้ยู่จ์ีากแผงโซีล้ารเ์ซีล้ล้ ์ ซีึ�งเป็็น 
การใชุ้ป็ระโยู่ชุนจ์ีากนำาในขุมืเหมืืองที�สามืารถึนำาไป็ตั้�อยู่อดกับขุมืเหมืืองเก�าอื�นๆ  
ที�มือียู่่�ทั�วป็ระเทศึ เพืู�อยู่กระดับคำณุภาพูชุวีต่ั้ใหกั้บพีู�น้องป็ระชุาชุนที�อาศัึยู่อยู่่�บร่เวณ
โดยู่รอบเหมืืองให้มืีนำาสำาหรับอุป็โภคำบร่โภคำ แล้ะเป็็นแนวทางในการแก้ปั็ญหา
ภัยู่แล้้งอยู่�างยัู่�งยืู่นอกีทางหนึ�งด้วยู่

นิรนัดีร ์ยิิ่�งมีหศิรานนท์์
อธบ่ดีกรมือตุั้สาหกรรมืพืู�นฐานแล้ะการเหมือืงแร� 
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ส�รบ่ญ

ประวติัความีเป็นมีาของเหม้ีองแม่ีท์าน

การฟ้� นฟ้เหม้ีอง

การพัื้ฒนาชมุีชนอย่ิ่างย่ัิ่งย้ิ่น

เสียิ่งสะท์�อนของผู้้�มีีส่วนเก่ียิ่วข�อง

อนาคตเหม้ีองแม่ีท์าน

15

52

85

138

154



หนังสือภาพูเล้�มืนี� บอกเล้�าเรื�องราวคำวามืเป็น็มืาของเหมือืงแมื�ทาน เหมือืงแร�ล่้กไนตั้์
แล้ะบอล้เคำล้ยู่ที์�มืขีนาดใหญ�เป็น็อนัดับสองของจีงัหวดัล้ำาป็าง แล้ะมืคีำวามืหล้ากหล้ายู่
ของชุน่ดบอล้เคำล้ยู่ม์ืากที�สุดแห�งหนึ�งของป็ระเทศึไทยู่ ตัั้�งแตั้�เร่�มืต้ั้นดำาเน่นการทำาเหมือืง
ผล่้ตั้ถึ�านหน่แล้ะแร�ด่นบอล้เคำล้ยู่เ์มืื�อป็ ี พู.ศึ.2526 ในพืู�นที�ตั้ำาบล้สันดอนแก้ว อำาเภอ
แมื�ทะ ไป็จีนถึึง ตั้ำาบล้สมืยัู่ แล้ะตั้ำาบล้แมื�กัวะ อำาเภอสบป็ราบ จีงัหวดัล้ำาป็าง ซีึ�งเป็น็
พืู�นที�ป็ระทานบตัั้รของบรษั่ท เอสซีจีี ีซีเ่มืนตั้ ์จีำากัด แล้ะมืกีารร�วมืแผนผังโคำรงการ 
ทำาเหมืืองกับบร่ษัท บ้านป่็ จีำากัด (มืหาชุน) เพืู�อใชุ้ป็ระโยู่ชุนจ์ีากการขุดแร�ล่้กไนตั้ ์
ในการเป็น็เชุื�อเพูล่้งสนับสนุนอตุั้สาหกรรมืป่็นซีเีมืนตั้ใ์นเคำรอืเอสซีจีีี

นอกจีากนี�ยัู่งรอ้ยู่เรยีู่งเรื�องราวการทำาเหมืืองของเอสซีจีีใีนชุ�วงเวล้าที�ผ�านมืา ที�ให้
คำวามืสำาคัำญกับผล้กระทบที�มืตีั้�อส่�งแวดล้้อมืแล้ะชุมุืชุนมืาโดยู่ตั้ล้อด ทั�งการเวน้ระยู่ะ
ขอบเหมืืองรอบนอกสำาหรบัเป็็นพืู�นที�สีเขียู่ว (Buffer Zone) เพืู�อชุ�วยู่ป็้องกันแล้ะ 
ล้ดผล้กระทบด้านฝุุ่�น เสียู่ง แล้ะแรงสั�นสะเทือน การตั้รวจีวดัคำณุภาพูอากาศึอยู่�าง
สมืำาเสมือ แล้ะป็ฏ่ิบัต่ั้ตั้ามืเงื�อนไขแล้ะมืาตั้รการที�หน�วยู่งานภาคำรฐักำาหนดไวอ้ยู่�าง
เคำร�งคำรัด อีกทั�งยัู่งสร้างงาน สร้างรายู่ได้ให้กับคำนในพืู�นที� ตั้ล้อดจีนสนับสนุน
โคำรงการของชุุมืชุน เพืู�อยู่กระดับคำุณภาพูชุวีต่ั้ของผ้่คำนโดยู่รอบเหมืืองให้ดียู่่�งขึ�น  
จีนกระทั�งเหมือืงแมื�ทานได้ยุู่ต่ั้การทำาเหมือืงในป็ ีพู.ศึ.2562 

ปั็จีจีบุนั เหมือืงแมื�ทานยัู่งหล้งเหลื้อก่จีกรรมืภายู่ในเหมือืง ได้แก� การล้้างล่้กไนตั้ป์็นด่น 
ซีึ�งเป็็นการนำาทรพัูยู่ากรส�วนที�เหลื้อท่�ง (Waste) กลั้บมืาใชุใ้ห้เก่ดป็ระโยู่ชุนส่์งสุด 
โดยู่การนำาล่้กไนตั้ป์็นด่นที�มืีคำ�าคำวามืร้อนตั้ำามืาล้้างให้สะอาดจีนกล้ายู่เป็็นล่้กไนตั้ ์
ที�มืีคำ�าคำวามืรอ้นส่งขึ�น นับว�าเป็็นการใชุท้รพัูยู่ากรธรรมืชุาต่ั้อยู่�างคำุ้มืคำ�ามืากที�สุด  
อกีทั�งยัู่งมืกีารจีำาหน�ายู่ด่นอตุั้สาหกรรมื ในรป่็แบบการบดยู่�อยู่ด่นบอล้เคำล้ยู่ใ์หม้ืขีนาด 

ที�เล็้กล้งก�อนจีะจีำาหน�ายู่ใหกั้บล้ก่ค้ำาที�สนใจี ท้ายู่ที�สุดคืำอการเขา้ส่�กระบวนการฟืื้�นฟ่ื้
เหมืืองอยู่�างเต็ั้มืรป่็แบบ เพืู�อเตั้รยีู่มืคำวามืพูรอ้มืในการป็ดิเหมือืง ภายู่ใต้ั้โคำรงการ 
แมื�ทานโมืเดล้ โดยู่มืีวสั่ยู่ทัศึนที์�จีะเป็น็ต้ั้นแบบการป็ดิเหมืืองที�คำำานึงถึึงส่�งแวดล้้อมื
แล้ะผ้่ที�มืสี�วนได้ส�วนเสียู่ทกุฝุ่�ายู่ ไมื�ว�าจีะเป็น็ชุมุืชุน หน�วยู่งานท้องถ่ึ�นแล้ะภาคำรฐั โดยู่
มืกีารใชุห้ลั้กการสรา้งคำุณคำ�าร�วมื (Creating Shared Value: CSV) เพืู�อให้ชุมุืชุน
แล้ะทุกหน�วยู่งานที�เกี�ยู่วข้องมืีส�วนร�วมืในการออกแบบการป็ิดเหมืือง แล้ะทำาให ้
การป็ดิเหมือืงแมื�ทานแล้ะการคืำนพืู�นที�เหมือืงแห�งนี� สามืารถึสรา้งป็ระโยู่ชุนใ์หกั้บชุมุืชุน
โดยู่รอบแล้ะป็ระเทศึชุาต่ั้ได้อยู่�างยัู่�งยืู่น

ชุ�วงท้ายู่ของหนังสือ ได้กล้�าวถึึงแนวทางการฟืื้�นฟ่ื้ระบบน่เวศึภายู่ในเหมือืงแมื�ทาน
ใหก้ลั้บมืาอดุมืสมืบ่รณอ์กีคำรั�ง กล้�าวถึึงที�มืาแล้ะคำวามืสำาเรจ็ีของโคำรงการระบบส่บนำา
พูลั้งงานแสงอาท่ตั้ยู่ ์(Solar Floating) ที�เก่ดจีากคำวามืร�วมืมือืขององคำก์ร หน�วยู่งาน
ท้องถ่ึ�นแล้ะภาคำรฐั ในการใชุป้็ระโยู่ชุนจ์ีากอ�างเก็บนำาในขุมืเหมือืง เพืู�อแก้ไขปั็ญหา
ภัยู่แล้้งใหกั้บชุมุืชุนโดยู่รอบ ไป็จีนถึึงภาพูเหมือืงแมื�ทานในอนาคำตั้ที�ผ้่มืสี�วนได้ส�วนเสียู่ 
ทุกฝุ่�ายู่ มืาร�วมืกันหาแนวทางที�จีะพัูฒนาพืู�นที�เหมือืงแมื�ทานใหเ้ก่ดป็ระโยู่ชุนส่์งสุด 
จีากทรพัูยู่ากรของเหมือืงที�มือียู่่�ในปั็จีจีบุนั ไมื�ว�าจีะเป็น็การจีดัทำาแหล้�งศึึกษาเรยีู่นร่้
ด้านธรณีวท่ยู่าแล้ะการทำาเหมืืองแร� การฟืื้� นฟ่ื้พืู�นที�ป็�าไมื้เพืู�อเป็็นแหล้�งท�องเที�ยู่ว 
เชุง่อนุรกัษ ์ แล้ะการตั้�อยู่อดทรพัูยู่ากรนำาในพืู�นที� โดยู่เป็น็ส�วนหนึ�งของส่รร่าชุโมืเดล้ 
โมืเดล้การบรห่ารจีดัการนำา เพืู�อแก้ปั็ญหาภัยู่แล้้งในระยู่ะยู่าว

ทั�งหมืดนี� คืำอเรื�องราวของเหมือืงแมื�ทานที�เอสซีจีีไีด้นำาหลั้กการ ESG 4 Plus มืาป็รบั
ใชุใ้นการวางแผนฟืื้�นฟ่ื้แล้ะป็ดิเหมือืงอยู่�างยัู่�งยืู่น ทั�งในมืต่่ั้ส่�งแวดล้้อมื อยู่�างการล้ด
การป็ล้�อยู่ก๊าซีเรอืนกระจีกผ�านนวตัั้กรรมืที�เป็น็มืต่ั้รกับส่�งแวดล้้อมื แล้ะล้งมือืฟืื้�นฟ่ื้ป็�า
ใหก้ลั้บมืาเขยีู่วขจีอีกีคำรั�ง ในมืต่่ั้ทางสังคำมื ที�ชุ�วยู่ล้ดคำวามืเหลื้�อมืล้ำาผ�านการจีา้งงาน
แล้ะเป็น็ส�วนหนึ�งของการจีดัสรรนำาใหกั้บเกษตั้รกรอยู่�างทั�วถึึง ในมืต่่ั้บรรษัทภ่บาล้ที�จีบัมืือ 
เคีำยู่งขา้งชุมุืชุน ร�วมืกับหน�วยู่งานราชุการ แล้ะหน�วยู่งานที�เกี�ยู่วขอ้งในการขบัเคำลื้�อน
โคำรงการที�เป็น็ป็ระโยู่ชุนต์ั้�อผ้่คำนในพืู�นที� แล้ะดำาเน่นธรุก่จีภายู่ใต้ั้วฒันธรรมืองคำก์ร 
ที�เป็น็ธรรมื โป็ร�งใส เพืู�อใหก้ารป็ดิเหมือืงสอดคำล้้องกับคำวามืต้ั้องการที�แท้จีรง่ของ
ชุมุืชุน พัูฒนาคำุณภาพูชุวีต่ั้คำวามืเป็น็อยู่่�ของผ้่คำนแล้ะสังคำมืโดยู่รอบเหมืืองให้ดีขึ�น
อยู่�างยัู่�งยืู่นดั�งคำำามืั�นสัญญาของเอสซีจีีทีี�ว�า “Passion for Better”

จี�กิว่นิว�นิ สู่่�แม่�ทานโม่เดล



1312 จี�กิว่นิว�นิ สู่่�แม่�ทานโม่เดล



“เหมืองต้องอย่่่คำ่่กิ่บชุ่มช่นิ เหมืองต้องไม่ทำ�ให้ชุ่มช่นิเดำือดำร้อนิ 
เอสซีีจีีม�อย่่่ในิพื่ื�นิที�ขุองช่�วบ้�นิ เร�กิ็ต้องช่่วย่เหลือชุ่มช่นิ
ต้อง Win-Win“

เที์ยิ่นชยัิ่ ศรนีาค
ผ้่จีดัการเหมือืงแมื�ทาน

1 ป้ระว่ติคำว�มเป้็นิม�

      ขุองเหมืองแม่ท�นิ 

จากความีรุง่เรอ้งของอตุสาหกรรมีเหม้ีองแรส่้่แผู้นการปดิีเหม้ีองแม่ีท์าน 
อย่ิ่างยัิ่�งย้ิ่น ยู้่อนรอยู่ป็ระวต่ัั้ศึาสตั้รเ์หมืืองแมื�ทาน เหมืืองแร�ที�มืีพืู�นที�ขนาดใหญ� 
เป็็นอันดับสองของจีังหวัดล้ำาป็างแล้ะมืีคำวามืหล้ากหล้ายู่ของชุน่ดด่นบอล้เคำล้ยู่ ์
มืากที�สุดแห�งหนึ�งของป็ระเทศึ

14 จี�กิว่นิว�นิ สู่่�แม่�ทานโม่เดล



ในปพีื้.ศ. 2526 เหม้ีองแม่ีท์านไดี�เริ�มีดีำาเนินการ 
เปดิีเหม้ีอง จีากพืู�นที�ป็ระทานบัตั้รของบรษั่ท เอสซีจีี ี
ซีเ่มืนตั้ ์จีำากัด ซีึ�งได้ทำาแผนผังโคำรงการทำาเหมือืงร�วมืกับ 
บรษั่ท บ้านป่็ จีำากัด (มืหาชุน) โดยู่เหมืืองแร�แห�งนี�ได้
เร่�มืขุดแร�คำรั�งแรกในป็ีพู.ศึ. 2534 พูร้อมืกับเร่�มื
ทำาการฟืื้� นฟ่ื้พืู�นที�เหมืืองในชุ�วงเวล้าเดียู่วกัน เพืู�อล้ด  
ผล้กระทบตั้�อส่�งแวดล้้อมืแล้ะชุมุืชุน

แผู้นที์�แสดีงอาณาเขตการท์ำาเหม้ีอง

เหม้ีองแม่ีท์านเปน็เหม้ีองแรลิ่กไนตแ์ละดิีนอุตสาหกรรมี (ดิีนบอลเคลยิ่)์ 
ที์�สำาคัญของประเท์ศไท์ยิ่ ตัั้�งอยู่่�ในพืู�นที�ตั้ำาบล้สันดอนแก้ว อำาเภอแมื�ทะ แล้ะ
ตั้ำาบล้สมืัยู่/ตั้ำาบล้แมื�กัวะ อำาเภอสบป็ราบ จีังหวัดล้ำาป็าง ก่นอาณาบร่เวณ 
กวา้งขวาง แบ�งเป็็น พืู�นที�ใชุป้็ระโยู่ชุนเ์พืู�อการทำาเหมืือง พืู�นที�กองด่นจีากการทำา
เหมือืง แล้ะพืู�นที�กองด่นอตุั้สาหกรรมืรวมืทั�งส่�น 5,856 ไร�

17ป้ระว่ติคำว�มเป้็นิม�ขุองเหมืองแม่ท�นิ16 จี�กิว่นิว�นิ สู่่�แม่�ทานโม่เดล



19ป้ระว่ติคำว�มเป้็นิม�ขุองเหมืองแม่ท�นิ18 จี�กิว่นิว�นิ สู่่�แม่�ทานโม่เดล



เหม้ีองแม่ีท์านดีำาเนินการท์ำาเหม้ีองแบบบ่อเปดิี 
(Open Pit Mining) โดยู่ไมื�ใชุร้ะเบด่ เนื�องจีาก เอสซีจีีี
ให้คำวามืสำาคัำญในเรื�องคำวามืป็ล้อดภัยู่แล้ะผล้กระทบ
ตั้�อส่�งแวดล้้อมื นอกจีากนี�ยัู่งออกแบบผนังบ�อเหมืือง
ให้มืีคำวามืล้าดชุันโดยู่รวมื (Overall Slope) ไมื�เก่น 
45 องศึา เพืู�อรักษาเสถีึยู่รภาพูของขอบบ�อเหมืือง  
ให้มืีคำวามืมืั�นคำง ป็ล้อดภัยู่

21ป้ระว่ติคำว�มเป้็นิม�ขุองเหมืองแม่ท�นิ20 จี�กิว่นิว�นิ สู่่�แม่�ทานโม่เดล



23ป้ระว่ติคำว�มเป้็นิม�ขุองเหมืองแม่ท�นิ22 จี�กิว่นิว�นิ สู่่�แม่�ทานโม่เดล



ในชุ�วงเวล้าที�เหมือืงแมื�ทานดำาเน่นก่จีกรรมืการทำาเหมือืง ถึ�านล่้กไนตั้ที์�ถึก่ขุดขึ�นมืา 
จีะถึ่กจีัดส�งให้กับโรงงานป่็นซีีเมืนตั้์ภายู่ในเคำรือเอสซีีจีี เพืู�อใชุ้เป็็นเชุื�อเพูล่้ง 
ในการผล่้ตั้ป่็นซีีเมืนตั้แ์ล้ะชุ�วยู่ล้ดการนำาเข้าเชุื�อเพูล่้งจีากตั้�างป็ระเทศึ

25ป้ระว่ติคำว�มเป้็นิม�ขุองเหมืองแม่ท�นิ24 จี�กิว่นิว�นิ สู่่�แม่�ทานโม่เดล



ขณะเดียู่วกัน ด่นบอล้เคำล้ยู่์ที�แทรกตัั้วอยู่่�ระหว�าง 
ชุั�นถึ�านห่นก็ถึ่กขุดขึ�นมืากองเก็บไว้โดยู่คัำดแยู่กตั้ามื
ป็ระเภทของด่น เพืู�อรอเขา้ส่�กระบวนการบดยู่�อยู่ตั้�อไป็ 

27ป้ระว่ติคำว�มเป้็นิม�ขุองเหมืองแม่ท�นิ26 จี�กิว่นิว�นิ สู่่�แม่�ทานโม่เดล



เหม้ีองแม่ีท์าน ดีำาเนินการฟ้� นฟ้เหม้ีองควบค้่
ไ ป กั บ การท์ำาเหม้ีอง  โดยู่พืู� นที� ที� ไมื�มืี ก่จีกรรมื 
การทำาเหมือืงแล้้ว จีะทำาการฟืื้�นฟ่ื้หมือืงในทันที เพืู�อให้
พืู�นที�บร่เวณดังกล้�าวกลั้บมืามืีสภาพูป็�าที�สมืบ่รณ ์
มืากที�สุด ก�อนทำาการส�งคืำนพืู�นที�ตั้�อไป็

28 29ป้ระว่ติคำว�มเป้็นิม�ขุองเหมืองแม่ท�นิจี�กิว่นิว�นิ สู่่�แม่�ทานโม่เดล



เอสซีจีใีส่ใจชมุีชนและสิ�งแวดีล�อมีในท์ุกขั�นตอน
การท์ำาเหม้ีอง ไมื�ว�าจีะเป็น็การเวน้พืู�นที�รอบบ�อเหมือืง
เป็็นแนวพืู�นที�กันชุน (Buffer Zone) เพืู�อชุ�วยู่ล้ด 
ผล้กระทบด้าน ฝุุ่�น เสียู่ง แล้ะแรงสั�นสะเทือน รวมืถึึง
เป็น็การอนุรกัษพื์ู�นที�สีเขยีู่ว เพืู�อใชุส้ำาหรบัเป็น็ต้ั้นแบบ
ในการฟืื้�นฟ่ื้เหมืือง ให้มืีคำวามืคำล้้ายู่คำลึ้งกับระบบน่เวศึ
เด่มือกีด้วยู่

31ป้ระว่ติคำว�มเป้็นิม�ขุองเหมืองแม่ท�นิ30 จี�กิว่นิว�นิ สู่่�แม่�ทานโม่เดล



นอกจีากนี�เอสซีีจีียัู่งได้
ตั้รวจีวัดคำุณภาพูอากาศึ
อยู่�างสมืำาเสมือแล้ะป็ฏ่ิบต่ัั้ 
ตั้ามืเงื�อนไขแล้ะมืาตั้รการ
ตั้�างๆ ที�หน�วยู่งานภาคำรฐั
กำาหนดไวอ้ยู่�างเคำร�งคำรดั

32 33ประวััติิควัามเป็นมาของเหมืองแม่ทานจากวัันวัาน สู่่�แม่�ทานโม่เดล



กวา่ 30 ปทีี์�ผู่้านมีา เหม้ีองแม่ีท์านสร�างรายิ่ไดี�ให�กับ 
คนในพ้ื้�นที์�จากการขุดีถ่่านลิกไนตแ์ละดิีนบอลเคลยิ่ ์ 
เหมือืงแห�งนี�ผ�านรอ้นผ�านหนาวร�วมืกับผ้่คำนอกีหล้ายู่ชุวีต่ั้
แล้ะกล้ายู่มืาเป็็นบ้านหลั้งที�สองของพูนักงานเหมืืองแล้ะ
คำ่�ธรุก่จี

34 35ประวััติิควัามเป็นมาของเหมืองแม่ทานจากวัันวัาน สู่่�แม่�ทานโม่เดล



จีนในป็พีู.ศึ. 2562 เอสซีจีีไีด้ยุู่ต่ั้ก่จีกรรมืการทำาเหมือืง 
แล้ะเด่นหน้าเข้าส่�กระบวนการฟืื้� นฟ่ื้เหมืืองอยู่�าง 
เต็ั้มืรป่็แบบ เพืู�อเตั้รยีู่มืคำวามืพูรอ้มืสำาหรบัการส�งคืำน
พืู�นที�ตั้�อไป็ในอนาคำตั้

36 37ประวััติิควัามเป็นมาของเหมืองแม่ทานจากวัันวัาน สู่่�แม่�ทานโม่เดล



กิจกรรมีของเหม้ีองแม่ีท์านในปัจจบัุน จีงึหล้งเหลื้อ 
การล้้างล่้กไนตั้ที์�ป็ะป็นด่น ซีึ�งเป็็นการนำาชุั�นด่นส�วนที� 
เหลื้อท่�ง  (Waste) มืาใชุ้ให้ เ ก่ดป็ระโยู่ชุน์ส่งสุด 
ผ�านการนำาล่้กไนตั้ป์็นด่นที�มืีคำ�าคำวามืร้อนตั้ำามืาล้้าง 
ใหส้ะอาด คัำดแยู่กมืล้ท่นออกจีนกล้ายู่เป็็นล่้กไนตั้ที์�มื ี
คำ�าคำวามืร้อนส่งขึ�น เพืู�อจีัดส�งล่้กไนตั้เ์หล้�านั�นให้กับ
โรงงานผล่้ตั้ป่็นซีีเมืนตั้ภ์ายู่ในเคำรือเอสซีีจีีตั้�อไป็

38 จากวัันวัาน สู่่�แม่�ทานโม่เดล 39ป้ระว่ติคำว�มเป้็นิม�ขุองเหมืองแม่ท�นิ



ก่จีกรรมือีกด้านของเหมืืองแมื�ทานในปั็จีจีุบันคืำองานจีำาหน�ายู่ 
ด่นอตุั้สาหกรรมืในรป่็แบบการบดยู่�อยู่ด่นบอล้เคำล้ยู่ใ์หม้ือีนุภาคำที�เล็้กล้ง
ก�อนจีะจีำาหน�ายู่ให้กับล้่กค้ำาที�สนใจี ทั�งภายู่ในเคำรอืเอสซีจีีแีล้ะองคำก์ร
ภายู่นอก กองด่นบอล้เคำล้ยู่์

40 41ประวััติิควัามเป็นมาของเหมืองแม่ทานจากวัันวัาน สู่่�แม่�ทานโม่เดล



ด่นบอล้เคำล้ยู่ถื์ึอเป็น็หนึ�งใน 
วัตั้ถึุด่บที�มืีคำวามืสำาคัำญ
ในอุตั้สาหกรรมืเซีรามื่ก 
เชุ�น เคำรื�องคำรวั กระเบื�อง 
สุขภัณฑ์ ์ฯล้ฯ

43ประวััติิควัามเป็นมาของเหมืองแม่ทาน42 จี�กิว่นิว�นิ สู่่�แม่�ทานโม่เดล



“วิศวกิรต้องทำ�หน้ิ�ที�ด่ำแลเรื�องคำว�มป้ลอดำภ่ัย่ขุองเหมือง ซึี�งตอนินีิ� 
เร�อย่่่ในิช่่วงฟ้ืนิฟ่เตรีย่มที�จีะปิ้ดำเหมือง ร่ป้แบบขุองกิ�รฟ้ืนิฟ่จีะอ้�งอิง
จี�กิแผนิผ่งโคำรงกิ�รทำ�เหมือง โดำย่พืื่�นิที�ที�ไม่มีกิิจีกิรรมกิ�รทำ�เหมือง
แล้วก็ิจีะเริ�มกิระบวนิกิ�รฟ้ืนิฟ่เลย่ เพืื่�อที�เวล�ปิ้ดำเหมืองและส่งคืำนิพืื่�นิที� 
ทุกิอย่่�งจีะได้ำกิล่บคืำนิส่่สภั�พื่ที�สมบ่รณ์ม�กิที�สุดำ” 

สุภูกิณห ์ไพื้รสิงห ์
วศ่ึวกรป็ระจีำาเหมือืงแมื�ทาน

44 จากวัันวัาน สู่่�แม่�ทานโม่เดล 45ป้ระว่ติคำว�มเป้็นิม�ขุองเหมืองแม่ท�นิ



46 47ประวััติิควัามเป็นมาของเหมืองแม่ทานจากวัันวัาน สู่่�แม่�ทานโม่เดล



เหมือืงแมื�ทานกำาลั้งคำ�อยู่  ๆฟืื้�นฟ่ื้ทรพัูยู่ากรป็�าไมืใ้หก้ลั้บมืา 
อดุมืสมืบ่รณอ์กีคำรั�ง

48 49ประวััติิควัามเป็นมาของเหมืองแม่ทานจากวัันวัาน สู่่�แม่�ทานโม่เดล



51ป้ระว่ติคำว�มเป้็นิม�ขุองเหมืองแม่ท�นิ50 จี�กิว่นิว�นิ สู่่�แม่�ทานโม่เดล



2 กิ�รฟื้นิฟ่เหมือง
การฟ้� นฟ้เหม้ีองแม่ีท์าน เพ้ื้�อค้นท์รัพื้ยิ่ากรธิรรมีชาติที์�มีีคุณค่ากลับส่้
อ�อมีกอดีของคนในพ้ื้�นที์�อีกครั�ง เป็นปณิธิานหลักของเอสซีีจี ปั็จีจีุบัน 
เหมืืองแมื�ทานอยู่่�ในระหว�างดำาเน่นการป็ิดเหมืืองภายู่ใต้ั้โคำรงการแมื�ทานโมืเดล้ 
โดยู่มืีว่สัยู่ทัศึนที์�จีะเป็็นต้ั้นแบบการป็ิดเหมืืองที�คำำานึงถึึงส่�งแวดล้้อมื ชุุมืชุน แล้ะ 
การร�วมืดำาเน่นงานกับหน�วยู่งานภาคำรฐั เพืู�อสรา้งคำณุคำ�าร�วมื (Creating Shared 
Value: CSV) ใหกั้บคำนในพืู�นที� 



จากนโยิ่บายิ่ของเอสซีีจีที์�ให�ความีสำาคัญกับกรอบการพัื้ฒนา ESG
ทั�งป็ระเด็นส่�งแวดล้้อมื (Environment) สังคำมื (Social) แล้ะบรรษัทภ่บาล้ (Governance) 
นำามืาส่�แผนการฟืื้� นฟ่ื้เหมืืองที�ใส�ใจีเรื�องคำวามืหล้ากหล้ายู่ทางชุวีภาพู โดยู่เอสซีจีีี
ได้จีบัมือืกับศ่ึนยู่ว์จ่ียัู่การฟืื้�นฟ่ื้ป็�า คำณะวท่ยู่าศึาสตั้ร ์มืหาวท่ยู่าลั้ยู่เชุยีู่งใหมื� (FORRU) 
เพืู�อศึึกษาคำวามืหล้ากหล้ายู่ทางชุวีภาพู แล้ะรวบรวมืชุน่ดพัูนธุไ์มืท้้องถ่ึ�นที�เหมืาะสมื
กับงานฟืื้�นฟ่ื้เหมือืง

55กิ�รฟื้นิฟ่เหมือง54 จี�กิว่นิว�นิ สู่่�แม่�ทานโม่เดล



พูนักงานเหมือืงแมื�ทานตั้รวจีวดัคำณุภาพูของนำาในขุมืเหมือืงเป็น็ป็ระจีำา 
ทกุเดือน เพืู�อใหม้ืั�นใจีว�านำาในขุมืเหมือืงมืคีำณุภาพูผ�านเกณฑ์ม์ืาตั้รฐาน 
ในการใชุป้็ระโยู่ชุนท์างเกษตั้รกรรมืแล้ะการอปุ็โภคำ

จากวัันวัาน สู่่�แม่�ทานโม่เดล56 จี�กิว่นิว�นิ สู่่�แม่�ทานโม่เดล



เอสซีีจีีวางแผนป็ล้่กป็�าโดยู่ใชุ้หลั้กการ “พูรรณไมื้
โคำรงสรา้ง” ซีึ�งคืำอการป็ล้่กไมื้ท้องถ่ึ�นที�เป็็นพืูชุโตั้เรว็
คำลุ้มืหน้าด่น แล้ะไมื้เสถีึยู่รในพืู�นที�เดียู่วกัน เพืู�อร�น
ระยู่ะเวล้าในการสร้างระบบน่เวศึให้กลั้บมืาสมืบ่รณ์
อยู่�างรวดเรว็ พูรอ้มืทั�งน้อมืนำาป็รชัุญา “ป็�า 3 อยู่�าง 
ป็ระโยู่ชุน ์ 4 อยู่�าง” ของในหล้วงรัชุกาล้ที� 9 มืาใชุ ้
โดยู่ป็ล้ก่พืูชุก่นได้ไวใ้นพืู�นที�ด้วยู่ เพืู�อใหชุ้าวบา้นสามืารถึ
ใชุเ้ป็น็แหล้�งอาหารในอนาคำตั้

59การฟื้้�นฟืู้เหมืือง58 จี�กิว่นิว�นิ สู่่�แม่�ทานโม่เดล



เรอืนเพูาะชุำาภายู่ในเหมืืองแมื�ทาน เป็็นแหล้�งอนุบาล้
กล้้าไมื้ท้องถ่ึ�นนานาชุน่ด ไมื�ว�าจีะเป็็นพูฤกษ ์ ป็ระด่�ป็�า 
มืะคำ�าโมืง ขี�เหล็้ก เพูกา ฯล้ฯ ต้ั้นกล้้าเหล้�านี�จีะถึก่เพูาะ
แล้ะด่แล้อยู่�างใกล้้ชุ่ดก�อนนำาไป็ป็ล้่กตั้�อในพืู� นที� 
เหมือืงแมื�ทาน

60 61จากวัันวัาน สู่่�แม่�ทานโม่เดล การฟื้้�นฟืู้เหมืือง



ทีมืงานของเอสซีจีีมุีื�งมืั�นฟืื้�นฟ่ื้ระบบน่เวศึบรเ่วณเหมือืง
ให้กลั้บมืาอดุมืสมืบ่รณอ์กีคำรั�ง นอกจีากนี� เอสซีจีียัีู่งมืี
แป็ล้งสาธ่ตั้การทำาเกษตั้รผสมืผสานภายู่ในเหมืือง 
เพืู�อเป็็นแหล้�งเรียู่นร่้ให้กับชุาวบ้าน แล้ะหน�วยู่งาน
ภายู่นอก

“เอสซีีจี ีซีื�อปุ้๋ย่หม่กิจี�กิเร� ป้ีนิี�ซีื�อ 20 ต่นิ แต่เร�แถึมไป้นิะ 
(ห่วเร�ะ) เพื่ร�ะเอสซีีจีีเอ�ไป้ฟื้นิฟ่ป้่� ฟื้นิฟ่สภั�พื่ดำินิให้กิล่บม�  
มีช่ีวิต ฟื้นิฟ่สภั�พื่แวดำล้อมตรงต้นินิ�ำ� ผลม่นิกิ็ตกิกิ่บชุ่มช่นิเร�”

พิื้ชยัิ่ น�อยิ่สะปุ๋ง
เล้ขานุการกลุ้�มืวส่าหก่จีชุมุืชุนผ้่ผล่้ตั้ปุ๋็ยู่หมืกับา้นแมื�กัวะ

62 จี�กิว่นิว�นิ สู่่�แม่�ทานโม่เดล



เอสซีีจีไดี�นำาเท์คโนโลยิ่ีหลายิ่ร้ปแบบเข�ามีาใช�
ในงานฟ้� นฟ้เหม้ีอง หนึ�งในนั�นคืำอการใชุโ้ดรนป็ล้�อยู่
ล้ก่บอล้เมืล็้ดพัูนธุ ์ (Seed Ball) ในพืู�นที�ล้าดชุนัที�ยู่าก
ตั้�อการเขา้ถึึงโดยู่เจีา้หน้าที� โดยู่เมืล็้ดพัูนธุจ์ีะถึก่ห�อหุม้ื
ด้วยู่ด่นเหนียู่วแล้ะปุ็�ยู่ ซีึ�งเป็็นสารอาหารที�พืูชุใชุ้ใน 
การเจีรญ่เต่ั้บโตั้ แล้ะยัู่งมืกีารทาสีรอบล้ก่บอล้เมืล็้ดพัูนธุ ์
เพืู�อต่ั้ดตั้ามืผล้จีากภาพูถึ�ายู่โดรนในอนาคำตั้

65กิ�รฟื้นิฟ่เหมือง64 จี�กิว่นิว�นิ สู่่�แม่�ทานโม่เดล



โดรนเพืู�องานฟืื้�นฟ่ื้เหมือืงแล้ะเกษตั้รกรรมื

66 67จากวัันวัาน สู่่�แม่�ทานโม่เดล การฟื้้�นฟืู้เหมืือง



เอสซีีจีนำานวัตกรรมีเข�ามีาช่วยิ่ในการฟ้� นฟ้
เหม้ีองและให�ความีสำาคัญกับความีหลากหลายิ่ 
ท์างชีวภูาพื้ในพ้ื้�นที์� เพืู�อจีะนำาไป็ส่�การพัูฒนาเป็็น
แหล้�งท�องเที�ยู่วเชุง่อนุรกัษ ์ เป็็นป็�าชุมุืชุนแหล้�งอาหาร
ให้ กับชุาวบ้าน แล้ะเพู่� มืพืู� นที� สี เขียู่วให้กลั้บมืา 
อดุมืสมืบ่รณอ์กีคำรั�ง

69กิ�รฟื้นิฟ่เหมือง68 จี�กิว่นิว�นิ สู่่�แม่�ทานโม่เดล



สป็ร่งเกอรป์็ล้�อยู่นำารดต้ั้นกล้้าในเรือน
เพูาะชุำาถึก่สั�งการผ�านแอป็พูล่้เคำชุนั ซีึ�งเป็น็ 
ส�วนหนึ�งของระบบอนุบาล้ต้ั้นกล้้าอจัีฉรยู่่ะ 
(Smart Nursery) ที�เอสซีจีีไีด้ออกแบบไว้

7170 จี�กิว่นิว�นิ สู่่�แม่�ทานโม่เดล 7170 กิ�รฟื้นิฟ่เหมือง



“ขุ้อดำีขุองกิ�รใช่้เทคำโนิโลย่ีในิกิ�รทำ�ง�นิฟื้นิฟ่คำือผลล่พื่ธุ์ขุองง�นิ
ฟื้นิฟ่ที�เพื่ิ�มม�กิขุึ�นิ รวมถึึงคำว�มสม�ำ�เสมอในิกิ�รทำ�ง�นิ อย่่�ง
ระบบอนิุบ�ลต้นิกิล้�อ่จีฉริย่ะ ที�มีเซีนิเซีอร์ว่ดำคำว�มช่ื�นิขุองดำินิ 
ถ้ึ�คำว�มชื่�นิต�ำ�กิว่�ที�กิำ�หนิดำ ระบบสป้ริงเกิอร์จีะรดำนิ�ำ�โดำย่อ่ตโนิม่ติิ” 

ชานน อานิสง 
Assistant Mining Solution Manager

72 73จากวัันวัาน สู่่�แม่�ทานโม่เดล การฟื้้�นฟืู้เหมืือง



การฟ้� นฟ้เหม้ีองแม่ีท์านของเอสซีีจียัิ่งรับฟัง 
ความีต�องการของชุมีชนและหน่วยิ่ราชการ 
พูร้อมืทั�งสร้างการมืีส�วนร�วมืในงานฟืื้� นฟ่ื้เหมืือง 
เพืู�อให้การคืำนพืู�นที�เหมืืองหลั้งหมืดอายุู่ป็ระทานบัตั้ร
เก่ดป็ระโยู่ชุนส่์งสุดตั้�อผ้่ที�มืีส�วนได้ส�วนเสียู่ แล้ะส�งตั้�อ 
อนาคำตั้ที�ดีอยู่�างยัู่�งยืู่นใหกั้บคำนรุ�นหลั้ง

75กิ�รฟื้นิฟ่เหมือง74 จี�กิว่นิว�นิ สู่่�แม่�ทานโม่เดล



จีากเป็า้หมืายู่ในการสรา้งคำณุคำ�าร�วมื (CSV) ระหว�าง
เอสซีีจีีแล้ะชุุมืชุน เอสซีีจีีได้เข้าไป็ถึ�ายู่ทอดคำวามืร่ ้
ส�งเสรม่ืการเพูาะกล้้าไมื ้แล้ะรบัซีื�อกล้้าไมืจ้ีากนักเรยีู่น
ในระดับมืธัยู่มืศึึกษาตั้อนต้ั้น มื.1-มื.3 โรงเรยีู่นบา้นออ้ 
วท่ยู่า แล้ะโรงเรยีู่นแมื�ทะพัูฒนศึึกษา เพืู�อใหน้้องๆ ได้
ตั้ระหนักถึึงคำวามืสำาคัำญของส่�งแวดล้้อมืแล้ะร�วมืเป็็น
ส�วนหนึ�งในการฟืื้�นฟ่ื้ป็�าบา้นเก่ดของตั้นเอง

76 จากวัันวัาน สู่่�แม่�ทานโม่เดล 77กิ�รฟื้นิฟ่เหมือง



ชุาวบ้านกลุ้�มืวส่าหก่จีชุมุืชุนผ้่ผล่้ตั้ปุ็�ยู่หมัืกบ้านแมื�กัวะ
มืีส�วนร�วมืในการฟืื้� นฟ่ื้ทางออ้มื ผ�านการขายู่ปุ็�ยู่หมืัก
อนัมืาจีากม่ืล้สัตั้วแ์ล้ะเศึษซีากทางการเกษตั้รใหกั้บเอสซีจีี ี
เพืู�อนำาไป็ใชุ้ในการป็ลุ้กด่นให้มืีชุีว่ตั้ ฟืื้� นระบบน่เวศึ
ต้ั้นนำาของชุุมืชุน อีกทั�งชุ�วยู่สร้างรายู่ได้เสร่มืให้กับ
คำนในชุมุืชุน

79กิ�รฟื้นิฟ่เหมือง78 จี�กิว่นิว�นิ สู่่�แม่�ทานโม่เดล



เมืื�อผนวกคำวามืร�วมืมืือของชุาวบ้านในพืู�นที�รอบเหมืือกับคำวามืมุื�งมืั�นของเอสซีีจี ี
การเด่นทางเพืู�อฟืื้�นฟ่ื้ระบบน่เวศึเหมือืงแมื�ทานใหก้ลั้บมืาสมืบ่รณอ์กีคำรั�ง ถึึงแมืจ้ีะเป็น็ 
เส้นทางที�ยู่าวไกล้ แตั้�ก็เป็น็เส้นทางที�จีะดำาเน่นไป็บนคำวามืยัู่�งยืู่นอยู่�างแท้จีรง่

80 จากวัันวัาน สู่่�แม่�ทานโม่เดล



83กิ�รฟื้นิฟ่เหมือง82 จี�กิว่นิว�นิ สู่่�แม่�ทานโม่เดล



 กิ�รพื่่ฒนิ�ชุ่มช่นิ

อย่่�งย่่�งย่ืนิ3
เอสซีีจีดีำาเนินธิุรกิจโดียิ่ยึิ่ดีมัี�นในหลักการความีรับผิู้ดีชอบต่อสังคมี 
คำำานึงถึึงผ้่มืสี�วนได้ส�วนเสียู่ พูรอ้มืกับส�งเสรม่ืชุมุืชุนโดยู่รอบเหมือืงใหม้ืคีำณุภาพูชุวีต่ั้ 
ที�ดีขึ�นอยู่�างยัู่�งยืู่น

“เหมืองแม่ท�นิคำือส่วนิหนิึ�งขุองชุ่มช่นิ ถึึงแม้จีะป้ิดำเหมืองแม่ท�นิ 
แต่ไม่ใช่่ว่�เอสซีีจีีจีะไป้เลย่ เร�จีะต้องอย่่่ดำ่แลฟื้นิฟ่กิ่นิต่อจีนิจีบ
และส่งมอบพืื่�นิที�ให้ก่ิบหน่ิวย่ง�นิเจ้ี�ขุองพืื่�นิที�

ส่วนิหนึิ�งไม้ที�เร�ป้ล่กิเป็้นิไม้พืื่�นิถิึ�นิ อีกิส่วนิเป้็นิไม้ที�กิินิไดำ้  
ใช่้ป้ระโย่ช่นิ์ไดำ้ กิ็หว่งว่�ในิอนิ�คำตม่นิจีะเป้็นิป้่�ชุ่มช่นิ  
เป้็นิแหล่งอ�ห�รที�ช่�วบ้�นิส�ม�รถึทำ�ม�ห�กิินิไดำ้” 

บุญเชดิี กล่ินโกสุมีภู์
Assistant Mining Manager

84 จากวัันวัาน สู่่�แม่�ทานโม่เดล



ที์�ผู่้านมีาเอสซีีจีไดี�มีีโครงการ CSR ร่วมีกับ
ชมุีชนมีาโดียิ่ตลอดี ทั�งโคำรงการส�งเสรม่ืแล้ะพัูฒนา 
ก่จีกรรมืด้านการศึึกษา โคำรงการเพืู�อสุขภาพูที�ดี
ของคำนในชุุมืชุนจีนไป็ถึึงก่จีกรรมืที�เกี�ยู่วข้องกับ
ศึาสนา ป็ระเพูณีแล้ะวฒันธรรมื เพืู�อสร้างบรรยู่ากาศึ
ที�ดีในการทำางานระหว�างองคำก์รกับชุมุืชุน แล้ะยู่กระดับ
คำุณภาพูชุวีต่ั้ให้กับชุาวบา้นโดยู่รอบเหมืือง

86 87การพััฒนาชุุมชุนอย่่างย่ั�งย่ืนจากวัันวัาน สู่่�แม่�ทานโม่เดล



เอสซีีจีีได้เข้าไป็มืีส�วนร�วมืกับหน�วยู่งานท้องถ่ึ�นผ�าน 
การต่ั้ดตั้�อป็ระสานงานกับผ้่นำาชุมุืชุน เพืู�อร�วมืกันยู่กระดับ
คำณุภาพูชุวีต่ั้ของคำนในชุมุืชุนใหดี้ขึ�น โดยู่มืคีำวามืต้ั้องการ
ของชุาวบา้นในพืู�นที�เป็น็ศ่ึนยู่ก์ล้าง

88 89การพััฒนาชุุมชุนอย่่างย่ั�งย่ืนจากวัันวัาน สู่่�แม่�ทานโม่เดล



“ผมเป็้นิคำนิบ้�นิแม่ท�นิ ทำ�ง�นิที�เหมืองแม่ท�นิม� 20 กิว่�ปี้  
ท�งเอสซีีจี ีกิ็จีะจี้�งคำนิในิชุ่มช่นิบ้�นิแม่ท�นิเป้็นิหล่กิอย่่่แล้ว 
คำนิในิชุ่มช่นิส่วนิม�กิกิ็ทำ�ง�นิที�นิี� ทำ�ง�นิกิ่บเอสซีีจีีกิ็เหมือนิ 
พื่ี�กิ่บนิ้องแหละคำร่บ ม่นิใกิล้บ้�นิ และทำ�ง�นิที�นิี�กิ็มีร�ย่ไดำ ้
เพื่ิ�มขุึ�นิ มีคำว�มสุขุเพื่ิ�มขุึ�นิ” 

สุข งาวศร ี
พูนักงานคำ่�สัญญาเอสซีจีีี

91การพััฒนาชุุมชุนอย่่างย่ั�งย่ืน90 จี�กิว่นิว�นิ สู่่�แม่�ทานโม่เดล



เอสซีจีีสีรา้งรายู่ได้ใหกั้บชุาวบา้นในพืู�นที�ผ�านการจีา้งงาน 
เพืู�อให้ชุาวบ้านที�แตั้�เด่มืยึู่ดอาชุีพูเกษตั้รกรเป็็นหลั้ก 
สามืารถึพึู�งพูาตัั้วเองได้มืากขึ�นจีากการทำางานในเหมือืง
แมื�ทาน อกีทั�งยัู่งมืีการถึ�ายู่ทอดคำวามืร่ด้้านเทคำโนโล้ยีู่
ใหกั้บคำนในชุมุืชุน เพืู�อใหชุ้าวบา้นสามืารถึนำาคำวามืเขา้ใจี
เรื�อง Smart Farming ไป็ตั้�อยู่อดในพืู�นที�เกษตั้รของ
ตั้นเอง 

92 93การพััฒนาชุุมชุนอย่่างย่ั�งย่ืนจากวัันวัาน สู่่�แม่�ทานโม่เดล



นอกจีากนี�เอสซีจีีียัู่งได้เข้าไป็สนับสนุนเคำรื�องสีข้าวกับ
กลุ้�มืวส่าหก่จีชุมุืชุนโรงสีข้าวกล้้องบ้านแมื�กัวะ เพืู�อให้
สมืาชุก่ในกลุ้�มืวส่าหก่จีชุมุืชุนได้ล้ดคำ�าใชุจ้ี�ายู่ในการสีขา้ว 
แล้ะมืีรายู่ได้เสร่มืเพู่�มืมืากขึ�น หลั้งรวมืตัั้วกันสร้าง
ตั้ราส่นค้ำาโรงสีข้าวกล้้องบ้านแมื�กัวะ เพืู�อจีำาหน�ายู่
ข้าวกล้้องของชุมุืชุน

94 95การพััฒนาชุุมชุนอย่่างย่ั�งย่ืนจากวัันวัาน สู่่�แม่�ทานโม่เดล



96 97การพััฒนาชุุมชุนอย่่างย่ั�งย่ืนจากวัันวัาน สู่่�แม่�ทานโม่เดล



อาชุพีูหลั้กของชุาวบา้นในชุมุืชุนบา้นแมื�ทานหม่ื� 7 แล้ะ
หม่ื� 9 รวมืถึึงพืู�นที�ชุุมืชุนโดยู่รอบเหมืืองแมื�ทานคืำอ
เกษตั้รกร โดยู่มืีผล้ผล่้ตั้ทางการเกษตั้รส�วนใหญ� 
ได้แก� ข้าว ข้าวโพูด มืันสำาป็ะหลั้ง ล้ำาไยู่ กระเทียู่มื 
ถัึ�วล่้สง ฯล้ฯ

98 99จากวัันวัาน สู่่�แม่�ทานโม่เดล กิ�รพื่่ฒนิ�ชุ่มช่นิอย่่�งย่่�งย่ืนิ



การทำานาถืึอเป็น็วถี่ึชุวีต่ั้ดั�งเด่มืของคำนในชุมุืชุนบา้นแมื�ทาน
หม่ื� 7 แล้ะหม่ื� 9 ตั้ำาบล้สันดอนแก้ว 

100 101จากวัันวัาน สู่่�แม่�ทานโม่เดล กิ�รพื่่ฒนิ�ชุ่มช่นิอย่่�งย่่�งย่ืนิ



102 103การพััฒนาชุุมชุนอย่่างย่ั�งย่ืนจากวัันวัาน สู่่�แม่�ทานโม่เดล



ปัญหาภัูยิ่แล�งในพ้ื้�นที์�ชุมีชนรอบเหม้ีองเป็น
ปัญหาสำาคัญที์�ชาวบ�านต�องเผู้ชิญ เนื�องจีาก
พืู�นที�อำาเภอแมื�ทะไมื�ได้มืแีหล้�งนำาที�อดุมืสมืบ่รณม์ืากนัก 
โดยู่ส�วนใหญ�ชุาวบ้านจีะอาศัึยู่นำาฝุ่นแล้ะสายู่นำาจีาก
ห้วยู่ธรรมืชุาต่ั้เพืู�อทำาเกษตั้รกรรมื เมืื�อฝุ่นไมื�ตั้กต้ั้อง
ตั้ามืฤด่กาล้ส�งผล้ให้เก่ดผล้กระทบอยู่�างมืากตั้�อ 
การวางแผนการทำาเกษตั้รกรรมืของเกษตั้รกร 
ในพืู�นที�

105การพััฒนาชุุมชุนอย่่างย่ั�งย่ืน104 จี�กิว่นิว�นิ สู่่�แม่�ทานโม่เดล



เอสซีีจีีในฐานะส�วนหนึ�งของชุุมืชุนก็ไมื�ได้น่�งนอนใจี 
ได้ร�วมืมือืกับหน�วยู่งานตั้�างๆ ที�เกี�ยู่วขอ้งจีดัทำาโคำรงการ 
“เหมือืงแร�แก้ภัยู่แล้้ง” โดยู่นำานำาจีากขุมืเหมือืงแมื�ทาน
มืาชุ�วยู่บรรเทาปั็ญหาภัยู่แล้้งใหกั้บชุมุืชุน

106 107การพััฒนาชุุมชุนอย่่างย่ั�งย่ืนจี�กิว่นิว�นิ สู่่�แม่�ทานโม่เดล



เมืื�อเหมืืองแมื�ทานยุู่ต่ั้การทำาเหมืือง ก็ได้ใชุ้ป็ระโยู่ชุน ์
จีากขุมืเหมืือง ซีึ�งเป็็นบ�อขนาด 490 ไร� คำวามืลึ้ก 
200 เมืตั้ร ในการเก็บกักนำาตั้ามืธรรมืชุาต่ั้ แล้ะได้ตัั้�ง
โคำรงการการส่บนำาจีากขุมืเหมืืองแล้ะส�งนำาผ�านท�อ 
ไป็ยัู่งบ�อเก็บนำาของบ้านแมื�ทาน ซีึ�งอยู่่�ในพืู�นที�ส่งกว�า 
เหมือืงแมื�ทาน เพืู�อชุ�วยู่บรรเทาปั็ญหาภัยู่แล้้งใหกั้บชุมุืชุน

108 109การพััฒนาชุุมชุนอย่่างย่ั�งย่ืนจากวัันวัาน สู่่�แม่�ทานโม่เดล



เอสซีจีีส่ีบนำาจีากขุมืเหมือืงขึ�นมืาผ�านท�อ 4 ท�อ ขึ�นไป็ยัู่ง
บ�อน่ว บ�อของชุมุืชุนขนาดคำวามืจี ุ50,000 ล้ก่บาศึกเ์มืตั้ร 
ที�เอสซีีจีีมืีส�วนร�วมืในการขุด ก�อนจีะกระจีายู่ให้กับ
เกษตั้รกรผ้่มืคีำวามืต้ั้องการใชุน้ำาตั้�อไป็

110 111การพััฒนาชุุมชุนอย่่างย่ั�งย่ืนจากวัันวัาน สู่่�แม่�ทานโม่เดล



เอสซีจีีไีด้ทำางานร�วมืกับชุมุืชุนแล้ะหน�วยู่งานท้องถ่ึ�นในการบรห่ารจีดัการนำา สนับสนุน
ทรพัูยู่ากรในการขุดบ�อ แล้ะเชุื�อมืตั้�อท�อล้ำาเลี้ยู่งนำาเป็น็ระยู่ะทาง 2 ก่โล้เมืตั้รจีากบรเ่วณ
ขุมืเหมืืองถึึงบ�อน่ว ซีึ�งเป็็นบ�อกักเก็บนำาของหม่ื�บา้นแมื�ทาน 

113กิ�รพื่่ฒนิ�ชุ่มช่นิอย่่�งย่่�งย่ืนิ112 จี�กิว่นิว�นิ สู่่�แม่�ทานโม่เดล



ในชุ�วงแรกบ�อน่วถึ่กใชุ้เพืู�อกักเก็บนำาจีากแหล้�งนำา
ธรรมืชุาต่ั้ ทั�งจีากนำาฝุ่นตั้ามืฤดก่าล้แล้ะนำาจีากล้ำาหว้ยู่
ตั้ามืธรรมืชุาต่ั้ ก�อนที�ภายู่หลั้งจีะป็รับมืาใชุ้นำาจีาก 
ขุมืเหมืืองแมื�ทานเป็็นแหล้�งนำาหลั้กในการส่บเข้าไป็ 
กักเก็บไวใ้นบ�อของชุมุืชุน

115กิ�รพื่่ฒนิ�ชุ่มช่นิอย่่�งย่่�งย่ืนิ114 จี�กิว่นิว�นิ สู่่�แม่�ทานโม่เดล



ปั็จีจีบุนับ�อน่วที�มืกีารส่บนำาขึ�นมืาจีากขุมืเหมือืง เป็น็หนึ�งใน
แหล้�งกักเก็บนำาสำาคัำญของเกษตั้รกรในพืู�นที� โดยู่สามืารถึ 
ชุ�วยู่เหลื้อคำรวัเรอืนในชุมุืชุนบา้นแมื�ทานหม่ื� 7 แล้ะหม่ื� 9 
จีำานวน 273 คำรวัเรอืน ซีึ�งมืปี็ระชุากรป็ระมืาณ 1,100 คำน 
การชุ�วยู่เหลื้อเรื�องการจีดัการนำานำาพูารอยู่ยู่่�มืคำวามืสุข
มืาให้กับเกษตั้รกรในพืู�นที�ที�เคำยู่เผชุญ่กับปั็ญหาภัยู่แล้้ง 
มืาอยู่�างยู่าวนาน

116 117การพััฒนาชุุมชุนอย่่างย่ั�งย่ืนจากวัันวัาน สู่่�แม่�ทานโม่เดล



นาขา้วของสี ป็อ้ต๊ั้ะมืา เกษตั้รกรหม่ื� 9 ตั้ำาบล้สันดอนแก้ว 
วยัู่ 59 ป็ ี ถืึอเป็็นหนึ�งในแป็ล้งสาธต่ั้ฯ ด้านข้างบ�อน่ว 
ที�ได้รบัป็ระโยู่ชุนจ์ีากนำาในขุมืเหมือืง เพืู�อทำาการเกษตั้ร
ในพืู�นที�ของตั้นเอง

119กิ�รพื่่ฒนิ�ชุ่มช่นิอย่่�งย่่�งย่ืนิ118 จี�กิว่นิว�นิ สู่่�แม่�ทานโม่เดล



121กิ�รพื่่ฒนิ�ชุ่มช่นิอย่่�งย่่�งย่ืนิ120 จี�กิว่นิว�นิ สู่่�แม่�ทานโม่เดล



122 123การพััฒนาชุุมชุนอย่่างย่ั�งย่ืนจากวัันวัาน สู่่�แม่�ทานโม่เดล



โคำรงการระบบส่บนำาพูลั้งงานแสงอาท่ตั้ยู่ ์ (Solar 
Floating) หนึ�งในนวตัั้กรรมืเป็็นมื่ตั้รกับส่�งแวดล้้อมื
ที� เอสซีีจีีได้นำามืาใชุ้ผล่้ตั้กระแสไฟื้ฟื้้าในการปั็� มืนำา 
ขึ�นไป็ยัู่งบ�อน่ว โดยู่ใชุ้แผงโซีล้ารเ์ซีล้ล้ก์ว�า 520 แผง 
วางบนทุ�นล้อยู่นำาในบ�อขุมืเหมืืองแมื�ทาน ค่ำดเป็็นพืู�นที�
รวมื 2,400 ตั้ารางเมืตั้ร

124 125การพััฒนาชุุมชุนอย่่างย่ั�งย่ืนจากวัันวัาน สู่่�แม่�ทานโม่เดล



เทคำโนโล้ยีู่ Solar Floating มืคีำวามืสามืารถึส่บนำาได้วนัล้ะ 1,000 ล้ก่บาศึกเ์มืตั้ร 
ปั็จีจีุบันนำาในขุมืเหมืืองมืีป็ร่มืาตั้รอยู่่�ที� 10 ล้้านล้่กบาศึกเ์มืตั้ร แล้ะหากนำาเต็ั้มื 
ขุมืเหมือืงจีะมืคีำวามืจีไุด้ส่งถึึง 50 ล้้านล้ก่บาศึกเ์มืตั้ร ถืึอเป็น็บ�อกักเก็บนำาขนาดกล้าง 
ที�จีะชุ�วยู่บรรเทาคำวามืเดือดรอ้นของชุมุืชุนแล้ะเกษตั้รกรได้อยู่�างมืปี็ระส่ทธภ่าพู

126 127การพััฒนาชุุมชุนอย่่างย่ั�งย่ืนจากวัันวัาน สู่่�แม่�ทานโม่เดล



128 129การพััฒนาชุุมชุนอย่่างย่ั�งย่ืนจากวัันวัาน สู่่�แม่�ทานโม่เดล 129128 จี�กิว่นิว�นิ สู่่�แม่�ทานโม่เดล



ข้อดีของการวางแผงโซีล้าร์เซีล้ล้์บนทุ�นเหนือนำา 
ในขุมืเหมือืง คืำอการที�โซีล้ารเ์ซีล้ล้ส์ามืารถึป็รบัตั้ำาแหน�ง
ตั้ามืการขึ�น-ล้งของระดับนำาในขุมืเหมือืง ทำาใหล้้ดคำ�าใชุจ้ี�ายู่
แล้ะเวล้าในการเคำลื้�อนยู่้ายู่ระบบปั็� มืนำาแล้ะท�อทั�งหมืด 
ทั�งยัู่งมือีายุู่ใชุง้านถึึง 25 ป็ ีแล้ะเป็น็มืต่ั้รกับส่�งแวดล้้อมื

131การพััฒนาชุุมชุนอย่่างย่ั�งย่ืน130 จี�กิว่นิว�นิ สู่่�แม่�ทานโม่เดล



ไมื�เพีูยู่งการบรรเทาปั็ญหาภัยู่แล้้งโดยู่ใชุป้็ระโยู่ชุนจ์ีาก 
นำาในขุมืเหมืือง เอสซีจีียัีู่งได้ร�วมืกับหน�วยู่งานท้องถ่ึ�น
เพืู�อถึ�ายู่ทอดองคำค์ำวามืร่ก้ารทำาแผนที�เส้นทางเด่นนำา 
เพืู�อเป็็นข้อม่ืล้ในการวางแผนจีัดการนำาให้มืีป็ร่มืาณ
เพีูยู่งพูอสำาหรับการแก้ไขปั็ญหาภัยู่แล้้งของแตั้�ล้ะ
ชุมุืชุนในระยู่ะยู่าว

132 133การพััฒนาชุุมชุนอย่่างย่ั�งย่ืนจากวัันวัาน สู่่�แม่�ทานโม่เดล



จีากปั็ญหาคำวามืขาดแคำล้นนำา ทั�งด้านการเกษตั้ร อปุ็โภคำแล้ะบรโ่ภคำ
ของชุาวบา้นในตั้ำาบล้สันดอนแก้ว มืาวนันี�เอสซีจีีไีด้ร�วมืมือืกับหน�วยู่งาน
ที�เกี�ยู่วขอ้งในการแก้ปั็ญหา เพืู�อคืำนรอยู่ยู่่�มืแล้ะสรา้งคำวามืชุุ�มืฉำาใหกั้บ
พีู�น้องป็ระชุาชุนในพืู�นที�

135การพััฒนาชุุมชุนอย่่างย่ั�งย่ืน



“ผมคิำดำว่�เหมืองแม่ท�นิน่ิ�สนิใจีตรงที�นิำ�นิว่ตกิรรมโซีล�ร์เซีลล์เขุ้�ม�ผลิต 
พื่ล่งง�นิไฟฟ้� เพืื่�อป๊ั้มนิ�ำ�จี�กิขุุมเหมืองไป้ช่่วย่เหลือชุ่มช่นิที�ป้ระสบปั้ญห�
ขุ�ดำแคำลนินิ�ำ�ให้ส�ม�รถึใช้่ป้ระโย่ช่น์ิท�งกิ�รเกิษตร 
 
หน่ิวย่ง�นิขุองเร�ทำ�หน้ิ�ที�ด่ำแลกิำ�ก่ิบเหมือง ซึี�งเหมืองแม่ท�นิให้คำว�มร่วมมือ
เป็้นิอย่่�งดีำ ผมคิำดำว่�เมื�อภั�คำเอกิช่นิอย่่�งเอสซีีจีีเขุ้�ม�พ่ื่ฒนิ�พืื่�นิที� สิ�งเหล่�นีิ�
จีะนิำ�ไป้ส่่คำว�มย่่�งยื่นิในิกิ�รทำ�เหมืองแร่ด้ำวย่”

สุภูชยัิ่ ไวยิ่าวจัมัียิ่
อตุั้สาหกรรมืจีงัหวดัล้ำาป็าง

137การพััฒนาชุุมชุนอย่่างย่ั�งย่ืน



4
คำวามืพูยู่ายู่ามืของเอสซีีจีีร�วมืกับหน�วยู่งานในท้องถ่ึ�นในการใชุ้ป็ระโยู่ชุนจ์ีากนำา 
ในขุมืเหมืือง เพืู�อบรรเทาปั็ญหาภัยู่แล้้งในพืู�นที� ถืึอเป็็นต้ั้นแบบในการใชุป้็ระโยู่ชุน์
จีากขุมืเหมืืองที�หล้ายู่พืู�นที�สามืารถึนำาไป็ป็รับใชุ้ได้ แล้ะเป็็นจีุดเร่�มืต้ั้นให้เก่ด 
การขยู่ายู่โคำรงการไป็ส่�ส่รร่าชุโมืเดล้

เราขอชุวนคำณุมืาฟัื้งคำวามืร่สึ้กของผ้่มืสี�วนได้ส�วนเสียู่ที�หนัมืาจีบัมือืกันในโคำรงการนี�

เสีย่งสะท้อนิขุอง 

         ผ่้มีส่วนิเกิี�ย่วขุ้อง



เสียิ่งเกษตรกร

“ร่้สึกิสบ�ย่ใจี๋ ม่นิดำี บ่ต้องกิ่งวลเรื�องนิำ��

เฮาบ�ได้เดือดร้อน เวล้าที�เฮาต้ั้องการนำา เฮาไป็ขึ�น 
คัำตั้เอาทส่์บนำาจีากบ�อน่วใชุไ้ด้เล้ยู่”

 สี ปอ้ต๊ะมีา
เกษตั้รกรหม่ื� 9 ตั้ำาบล้สันดอนแก้ว วยัู่ 59 ป็ ี

ที�มืีพืู�นที�นาต่ั้ดกับบ�อน่ว แล้ะได้ป็ระยุู่กตั้ ์
ใชุโ้ซีล้ารเ์ซีล้ล้ใ์นการส่บนำาจีากบ�อน่ว

141เสีย่งสะท้อนิขุองผ่้มีส่วนิเกิี�ย่วขุ้อง140 จี�กิว่นิว�นิ สู่่�แม่�ทานโม่เดล



เสียิ่งกพื้ร. ลำาปาง

“ขุมุเหมืองส่วนิใหญ่ช่่วย่แก้ิภัย่่แล้งได้ำอย่่แ่ล้ว 

เมืื�อก�อนเหมือืงแมื�ทานของเอสซีจีีก็ีส่บนำาใหชุ้าวบา้นใชุ ้
ตั้อนหลั้งมืาใชุโ้ซีล้ารเ์ซีล้ล้ ์ มืันก็ชุ�วยู่ให้ป็ระหยัู่ดคำ�าไฟื้
มืากขึ�น เอสซีจีีถืีึอว�าเป็็นเจีา้ภาพูสำาคัำญในการดึงนำา
จีากขุมืเหมืืองมืาใชุ ้ เพูราะป็ระทานบัตั้รที�เอสซีจีีถืีึอไว ้
ยัู่งไมื�หมืดอายุู่ แล้ะใชุ้งบป็ระมืาณของเอสซีีจีีเอง 
ในการชุ�วยู่เหลื้อชุุมืชุน”

 สุรพื้ล มีณีวรรณ
หวัหน้ากลุ้�มือตุั้สาหกรรมืพืู�นฐาน 

แล้ะการเหมือืงแร� (กพูร.) 
สำานักงานอตุั้สาหกรรมืจีงัหวดัล้ำาป็าง

เสีย่งสะท้อนิขุองผ่้มีส่วนิเกิี�ย่วขุ้อง 143142 จี�กิว่นิว�นิ สู่่�แม่�ทานโม่เดล



เสียิ่งนายิ่อำาเภูอ

“เร�มเีหมอืงแม่ท�นิเป็้นิต้นิทุนิ

ภาคำรัฐ ภาคำเอกชุน แล้ะชุาวบ้านก็มืีหน้าที�ค่ำดตั้�อว�า 
จีะทำาอยู่�างไรใหม้ืนีำาต้ั้นทุนเพู่�มืขึ�น แล้ะจีะต้ั้องทำาคำวบคำ่�
กันไป็ทั�งเรื�องการบร่หารจีัดการนำา การกระจีายู่นำา 
ไป็ให้คำนได้เก่ดป็ระโยู่ชุนส่์งสุด การด่แล้ต้ั้นนำา รวมืถึึง
การดแ่ล้ทรพัูยู่ากรธรรมืชุาต่ั้”

 ปรชีา สมีชยัิ่ 
นายู่อำาเภอแมื�ทะ

144 145เสีียงสีะท้้อนของผู้้้มีีสี่วนเกี่ี�ยวข้องจากี่วันวาน สู่่�แม่�ทานโม่เดล



”

เสียิ่งหน่วยิ่งานท์�องถิ่�น

“สิริร�ช่โมเดำลเกิิดำขึุ�นิจี�กิแม่ท�นิโมเดำล ซีึ�ง
เริ�มต้นิโดำย่เอสซีีจีี 

ป็ี 61-62 สภาวะตั้ำาบล้สันดอนแก้วแห้งแล้้งมืาก  
ผมืในฐานะนายู่กเทศึบาล้ก็ได้ไป็ป็รึกษากับทางท�าน 
รองผ้่ว�าฯ ซีึ�งปั็จีจีบุนัเป็น็ท�านผ้่ว�าฯ ท�านก็มืแีนวทางให้
ดำาเน่นการแก้ไขเกี�ยู่วกับการผันนำา หลั้งจีากนั�นท�านก็
มืาเห็นตัั้วอยู่�างการผันนำาจีากพูลั้งโซีล้ารเ์ซีล้ล้ข์อง 
ขุมืเหมือืงแมื�ทานกระจีายู่ใหชุ้าวบา้น นี�เล้ยู่เป็น็จีดุเร่�มืต้ั้น
ของการจีดัตัั้�งส่รร่าชุโมืเดล้

  
 สวา่ง เท์พื้เถ่า 

นายู่กเทศึบาล้ตั้ำาบล้สันดอนแก้ว

146 147เสีียงสีะท้้อนของผู้้้มีีสี่วนเกี่ี�ยวข้องจากี่วันวาน สู่่�แม่�ทานโม่เดล



เสียิ่งหน่วยิ่งานท์�องถิ่�น

“3-4 ปี้ที�ผ่�นิม�เจ็ีบป้วดำม�กิ เพื่ร�ะนิำ�� 
ในิพื่ื�นิที�แทบไม่มีกิินิ ไม่มีใช้่ พื่อวน่ินิี�เหน็ิ 
ช่�วบ้�นิมนีิำ��ใช้่อปุ้โภัคำบรโิภัคำ เร�กิม็คีำว�มสขุุ
 
ก็ดีใจีกับชุาวบา้น เมืื�อก�อนเจีาะไป็ลึ้กเท�าไหร� ก็ยัู่งไมื�เจีอ
นำา ล้ำาหว้ยู่ก็แหง้ แตั้�เดี�ยู่วนี�มืนีำาขุมืเหมือืงมืาก็สบายู่ขึ�น”

 ธิรีศักดิี� คำาอนิเหลา 
กำานันตั้ำาบล้สันดอนแก้ว

148 149เสีียงสีะท้้อนของผู้้้มีีสี่วนเกี่ี�ยวข้องจากี่วันวาน สู่่�แม่�ทานโม่เดล



เสียิ่งหน่วยิ่งานท์�องถิ่�น

“กิ�รสบ่นิำ��จี�กิขุุมเหมอืงโดำย่โซีล�ร์เซีลล์ 
เป็้นิเรื�องที�ดำ ีช่่วย่ย่กิระด่ำบช่มุช่นิจี�กิแห้งแล้ง
จีนิตอนินิี�กิด็ำขึีุ�นิม�กิ

แตั้�ยัู่งไมื�จีบ ตั้อนนี�เราส่บนำาจีากเหมือืงขึ�นมืายัู่งชุมุืชุนแล้้ว 
แตั้�ขั�นตั้อนตั้�อไป็ต้ั้องมืาค่ำดกันตั้�อว�าป็รม่ืาณนำาเพีูยู่งพูอ
กับการใชุง้านไหมื ตั้อนนี�นำาต้ั้นทุนจีากเหมือืงก็ยัู่งไมื�น่�ง 
แล้ะป็ล้ายู่ทางเราก็ยัู่งบร่หารจีัดการไมื�คำรอบคำลุ้มื 
ถ้ึาตั้�อไป็นำามืนัมืาแบบเสถีึยู่รได้ก็น�าจีะดี”

 เจริญ คำาท์�าว  
ผ้่ใหญ�บ้านหม่ื� 7 ตั้ำาบล้สันดอนแก้ว

150 151เสีียงสีะท้้อนของผู้้้มีีสี่วนเกี่ี�ยวข้องจากี่วันวาน สู่่�แม่�ทานโม่เดล



เสียิ่งหน่วยิ่งานท์�องถิ่�น

“เดำมิทหีม่บ้่�นิเร�ขุ�ดำแคำลนินิำ�� วน่ินีิ�กิร้่็สกึิดำี
ที�ช่มุช่นิมีพื่ื�นิที�ชุ่ม่ฉำ��ขึุ�นิ  

สามืารถึบรรเทาปั็ญหาภัยู่แล้้งไป็ได้เยู่อะ นอกจีากส่บนำา 
จีากขุมืเหมือืงแล้้ว เอสซีจีีก็ีมืาร�วมืกับชุาวบา้น เจีา้ของ
พืู�นที�การเกษตั้รเด่นสำารวจีพืู�นที�นำาทุกเส้น แล้้วก็สรปุ็
เป็็นแผนที�เส้นทางเด่นนำาออกมืา เพืู�อวางแผนผันนำา 
ไป็ใหชุ้าวบา้นเอาไป็ใชุใ้นพืู�นที�การเกษตั้ร ถ้ึาป็ดิเหมือืง
ไป็แล้้ว คำ�าใชุจ้ี�ายู่ในการด่แล้บำารงุรกัษาก็คำ�อนข้างส่ง 
เราก็ต้ั้องใหห้น�วยู่งานที�มืงีบป็ระมืาณมืากๆ เขา้มืาดแ่ล้ 
ส�วนเรื�องการบร่หารจีัดการนำา ชุาวบ้านมืีการตัั้�ง
คำณะกรรมืการหม่ื�บา้นขึ�นมืาเพืู�อดแ่ล้นำาป็ล้ายู่ทาง”

 กฤษณพัื้นธิ ์ท์ะนันไชยิ่  
ผ้่ใหญ�บา้นหม่ื� 9 ตั้ำาบล้สันดอนแก้ว 

152 153เสีียงสีะท้้อนของผู้้้มีีสี่วนเกี่ี�ยวข้องจากี่วันวาน สู่่�แม่�ทานโม่เดล



อนิ�คำตเหมืองแม่ท�นิ5 เมืื�อมืองไป็ในอนาคำตั้ของเหมืืองแมื�ทานหลั้งจีากการยุู่ต่ั้เหมืือง เอสซีจีีไีด้วางแผน
การป็ดิเหมืืองอยู่�างยัู่�งยืู่นโดยู่ร�วมืมืือกับหน�วยู่งานราชุการที�เกี�ยู่วข้อง หน�วยู่งาน
ในพืู�นที�แล้ะคำวามืต้ั้องการของชุมุืชุนโดยู่รอบเหมือืง



เอสซีจีไีดี�วางแผู้นการใช�ท์รพัื้ยิ่ากรทั์�ง 3 ดี�านไดี�แก่ ท์รพัื้ยิ่ากรแรแ่ละดิีน 
ท์รพัื้ยิ่ากรปา่ไมี� และท์รพัื้ยิ่ากรนำาที์�มีีอย่้ิ่ของขุมีเหม้ีองให�เกิดีประโยิ่ชน์
ส้งสุดี ไมื�ว�าจีะเป็็นการวางแผนจีัดทำาแหล้�งศึึกษาเรียู่นร่้ด้านธรณีว่ทยู่าแล้ะ 
การทำาเหมืืองแร� การฟืื้� นฟ่ื้ป็�าเพืู�อการท�องเที�ยู่วเชุ่งอนุรักษ์ แล้ะการตั้�อยู่อด
ทรพัูยู่ากรนำาในพืู�นที�เพืู�อบรรเทาภัยู่แล้้ง

156 157อนาคตเหมืืองแมื่ทานจากวัันวัาน สู่่�แม่�ทานโม่เดลจี�กิว่นิว�นิ สู่่�แม่�ทานโม่เดล 157156



เหม้ีองแมี่ท์านกำาลังดีำาเนินการปิดีเหม้ีอง  
เพ้ื้�อสร�างอนาคตของเหม้ีองที�ยัู่งสามืารถึสร้าง
รายู่ได้ให้กับชุาวบ้านได้อยู่�างยัู่�งยืู่น พูร้อมืพู่ดคำุยู่กับ
หน�วยู่งานที�เกี�ยู่วขอ้ง ไมื�ว�าจีะเป็น็กรมืป็�าไมื ้อตุั้สาหกรรมื
จีังหวัดล้ำาป็าง แล้ะหน�วยู่งานท้องถ่ึ�นเพืู�อที�ให้เก่ด 
การสานตั้�อการใชุป้็ระโยู่ชุนข์องเหมือืงแมื�ทานภายู่หลั้ง
การป็ดิเหมือืง

อนาคตเหมืืองแมื่ทานจากวัันวัาน สู่่�แม่�ทานโม่เดล 159158



ผู้้�วา่ราชการจงัหวดัีลำาปาง

“เหมืองแม่ท�นิ นิอกิจี�กิเป้็นิแหล่งนิำ��แล้ว 
ย่่งมีศ่กิย่ภั�พื่ในิกิ�รเป้็นิแหล่งท่องเที�ย่ว 
และน่ินิทนิ�กิ�ร

เหมืืองแมื�ทานเป็็นพืู�นที� ศัึกยู่ภาพูอีกอันหนึ� งของ
จีงัหวดัล้ำาป็าง ในอนาคำตั้อาจีจีะไมื�ได้เป็็นเพีูยู่งแหล้�ง
นำาสำาหรับให้พีู�น้องราษฎรได้ใชุ้ป็ระโยู่ชุนใ์นเรื�องของ
นำาก่น นำาใชุ ้แล้ะนำาการเกษตั้ร เรายัู่งสามืารถึทำาเรื�อง
การท�องเที�ยู่วเชุง่อนุรกัษ ์กีฬา นันทนาการ แล้ะตั้�อยู่อด
ในด้านอื�นๆ ได้เยู่อะ

ส�วนท่ศึทางการใชุ้ป็ระโยู่ชุน์ข อ ง เ ห มืื อ ง แ มื� ท า น 
ในอนาคำตั้ เราก็คำงต้ั้องรบัฟัื้งคำวามืค่ำดเหน็จีากหล้ายู่ๆ 
ภาคำส�วนแล้ะก็ออกแบบเหมืืองนี�ให้มืันดีที�สุดในเชุ่ง
พืู�นที�”

 สิธิชิยัิ่ จนิดีาหลวง  
ผ้่ว�าราชุการจีงัหวดัล้ำาป็าง
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ในอนาคตเหม้ีองแมี่ท์านจะเปน็แหล่งกักเก็บนำา
ขนาดีกลางที์�มีีความีสำาคัญกับการเกษตรในพ้ื้�นที์� 
แล้ะเป็็นส�วนหนึ�งของส่ร่ราชุโมืเดล้ ซีึ�งเป็็นต้ั้นแบบ
การจีัดการนำาที�บ่รณาการคำวามืร�วมืมืือจีากทั�งภาคำ
ราชุการ หน�วยู่งานที�เกี�ยู่วขอ้ง ภาคำเอกชุน แล้ะสถึาบัน
ทางการศึึกษา เพืู�อร�วมืกันศึึกษาวางแผนการบรห่าร
จีดัการนำาใหส้ามืารถึแก้ปั็ญหานำาของตั้ำาบล้สันดอนแก้ว 
ได้อยู่�างยัู่�งยืู่น
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การใช�ประโยิ่ชน์นำาจากขุมีเหม้ีองจะท์ำาให� 
ชาวบ�านในพ้ื้�นที์�สามีารถ่พึื้�งพื้าตัวเองไดี�มีากขึ�น 
ผู่้านการท์ำาเกษตรกรรมีวิถี่ดัี�งเดิีมี นอกจีากนี�
ภายู่ในเหมือืงยัู่งมืกีารทำาแป็ล้งสาธต่ั้เกษตั้รผสมืผสาน 
เพืู�อเป็็นแหล้�งเรียู่นร่้ให้กับชุาวบ้านในการป็รับใชุ้ให้
สามืารถึมืีผล้ผล่้ตั้ทางการเกษตั้รได้ตั้ล้อดทั�งป็ี
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ทั์�งหมีดีนี�ค้อการเดิีนท์างในชว่งเวลาที์�ผู่้านมีา จีนถึึงยู่�างก้าวถัึดไป็ที�เอสซีจีี ี
ชุาวบา้นในชุมุืชุนรอบเหมือืง แล้ะหน�วยู่งานที�เกี�ยู่วขอ้ง จีะร�วมืกันออกแบบการจีดัการ 
พืู�นที�เหมืืองแมื�ทานหลั้งการป็ิดเหมืืองให้สอดคำล้้องกับคำวามืต้ั้องการที�แท้จีร่ง 
ของชุุมืชุน เพืู�อร�วมืกันพัูฒนาคำุณภาพูชุวีต่ั้ของผ้่คำนแล้ะสังคำมืรอบเหมืืองให้ดีขึ�น 
อยู่�างยัู่�งยืู่น
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